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EDP ASSEGURA CAE DE 15 ANOS PARA PROJECTO
SOLAR DE 209 MW NO BRASIL

Lisboa, 25 de Outubro de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através de uma
parceria 50%/50% entre as suas subsidiárias EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em
74,98% e a EDP Energias do Brasil (“EDP Brasil”) detida em 52,64% 1, assegurou um
Contracto de Aquisição de Energia (“CAE”) de 15 anos para a venda da energia produzida
pelo projecto solar Monte Verde de 209 MWac no Brasil. O CAE foi estabelecido com a
EDP Comercializadora S.A., que já alocou a energia através de contratos com a mesma
maturidade.
O projecto situa-se no Estado de Rio Grande do Norte e espera-se que entre em operação
em 2024.
O investimento em conjunto 50%/50% entre a EDPR e EDP Brasil, irá permitir à EDP
beneficiar das capacidades da EDPR de desenvolvimento e operação de projectos
renováveis e das capacidades da EDP Brasil de comercialização de energia e serviços
integrados a clientes.
Com este novo acordo, a EDP continua a aumentar a sua diversificação tecnológica tendo
já 2,7 GW de capacidade solar assegurada e uma capacidade total assegurada de 7,4 GW
para 2021-25.
O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo-risco e a sua
estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projectos competitivos com
visibilidade de longo-prazo.
Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do
Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248ºA do Código dos Valores Mobiliários.
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A EDP detém directamente 52,64% da EDP Energias do Brasil, mas consolida 54,92% por
intermédio da detenção de acções próprias
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